
 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
АЛЕКСИНАЦ, Петра Зеца број 35 
Број : 803 
Датум : 18.04.2016.године 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
  
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012), 
директор ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац доноси : 

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
–ДОБАРА –  

ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 
ПАРТИЈА 1 ХЛОР ДИОКСИД 

Редни број   
7-405/2016 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  Понуђачу  Заједничке понуде „ТWINOXIDE-RS“ ДОО, „КДС-М“ 
ДОО и „ВОЋАР“ АД, заведена под бројем  765, дана 14.04.2016.године у 9,37 часова, за 
Партију 1 Хлор диксид  Матични број   носиоца понуде 20456833,  Пиб носиоца заједничке 
понуде : 105792211, са понуђеном ценом од  1.601.600,00 динара  без ПДВ-а, односно 
1.921.920,00 са ПДВ-ом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за јавне набавке је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности, за набавку  добара – Основне хемикалије за прераду воде,  коју је дана 
10.03.2016.године донео директор Предузећа број 375, објавила Позив за подношење 
понуде на Порталу јавних набавки дана 15.03.2016. године и својој интернет страници. 
На позив за подношење понуда за набавку добара, Основне хемикалије за прераду воде, за 
ПАРТИЈУ 1 Хлор диоксид  благовремено се одазвао 1 понуђач. 
Отварање понуда обављено је дана 15.04.2016.године са почетком у 11,15 часова. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 
број: 168 од 10.02.2016.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај број 801 од 18.04.2016. године. 
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 
Предмет јавне набавке је набавка добара и то Основне хемикалије за прераду воде,Партија 
1 Хлор диоксид. 
Назив и ознака из општег речника набавки добара Основне хемикалије за прераду воде 
24310000, 24311900, 24312220, 24313123, 24958200 
Предмет јавне набавке обликован у 7 партија с тим да је Извештајем број 801 од 
18.04.2016.године разматрана ПАРТИЈА 1 Хлор диоксид. 
Процењена вредност јавне набавке у укупном  је 5.890.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-
а и то : 
ПАРТИЈА 1 - Хлор диоксид, процењена вредност је 1.650,000,00 динара без ПДВ-а 
У поступку јавне набавке за набавку добара Основне хемикалије за прераду воде, Партија 1 
Хлор диоксид  учествоваo је 1 понуђач са благовременoм понудoм  и то: 
 
1. Заједничка понуда „ТWINOXIDE-RS“ ДОО, „КДС-М“ ДОО и „ВОЋАР“ АД, заведена 
под бројем  765, дана 14.04.2016.године у 9,37 часова, за Партију 1 Хлор диксид 
 



Основни подаци о понуђачима:  
Назив и подаци :  
1.Заједничка понуда „ ТWINOXIDE-RS“ ДОО, „КДС-М“ ДОО и „ВОЋАР“ АД, заведена 
под бројем  765, дана 14.04.2016.године у 9,37 часова, за Партију 1 Хлор диксид 
„ ТWINOXIDE-RS“ ДОО 
ул. Бирчанинова број 37/2 Београд 
матични број понуђача:  20456833 
ПИБ : 105792211 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Владимир Карапанџић 
Лице за контакт :  Саво Видојевић 
Учесник у заједничкој понуди: 
„КДС-М“ ДОО 
ул. Бошка Тошковића број 26 Краљево 
матични број понуђача:  17020234 
ПИБ : 100241464 
Лице за контаакт :Јасминка Тошковић 
„ВОЋАР“ АД, 
ул. Кнеза Милоша број 3, Свилајнац 
матични број понуђача:  07033125 
ПИБ : 100266460 
Лице за контакт :  Илић Жељко 
 
Подаци из понуде  
 Број под којим је понуда заведена 765 дана 14.04.2016.године у  9.37 часова за 
Партију 1 Хлор диксид 

Начин на који понуђач наступа - самостално    
 Понуђена цена : 1.601.600,00 динара  без ПДВ-а, 1.921.920,00 са ПДВ-ом 
 Рок испоруке 2 дана 
           Рок важења понуде 60 дана 
 Рок и начин плаћања 45 дана вирмански 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је констатовала следеће: 
Понуђач „ТWINOXIDE-RS“ ДОО доставио је Изјаву на свом меморандуму да је уписан у 
Регистар Понуђача као и фотокопију Решења Агенције за привредне регистер 
БПН.бр.974/2015 од 17.03.2015.године, доставио је  Извод о регистрованим подацима из 
регистра понуђача, такође је доставио Дозволу за обављање делатности промета нарочито 
опасних хемикалија Министарства енергетике развоја и заштите животне средине, 
Доставио је и Уговор о купопродаји Хлор диоксида, Извештај о испитивању издат од стране 
Градског завода за јавно здравље Центар за хигијену и хуману екологију, Лабораторија за 
хуману екологију и екотоксикологију Београд, Извештај о испитивању издат од стране 
Института за нуклеарне науке „Винча“,доставио је и оверен Безбедносни лист, на свом 
меморандуму доставио је и упутство за припрему  раствора хлордиоксида, затим је 
доставио Уговор о делу са дипломираним инжењером технологије и Уговор о делу са 
дипломираним хемичарем. 
У прилогу документације достављен је и Спразум о заједничком наступању закључен 
између „ТWINOXIDE-RS“ ДОО, „КДС-М“ ДОО и „ВОЋАР“ АД, из којег се види да је  
„ТWINOXIDE-RS“ ДОО носилац понуде у смислу потписивања уговора, касније реализације, 
испоруке, фактурисања и наплате испоручене робе, здравственој исправности предметне 
хемикалије, безбедносни лист, уговоре са дипл.инг. технологије и дипл.хемичарем. 
„КДС-М“ ДОО је обавезан заједничком понудом у делу логистичке подршке кроз 
обезбеђивање АДР возила, возача са АДР сертификатом и пословно техничком сарадњом. 
„ВОЋАР“ АД је обавезан заједничком понудом у делу достављања ИСО стандарда 22000. 



Учесник заједничке понуде  „КДС-М“ ДОО на свом меморандуму изјавио је да је уписан у 
регистар Понуђача, доставио је Решење из Регистра понуђача БПН.бр.952/2016 од 
24.03.2016.године, доставио је Уверење издато од стране АМСС о техничкој исправносту 
уградње уређаја и опреме за транспорт опасних материја у складу са захтевима и 
одредбама АДР-а., доставио је очитану саобрачајну дозволу за возило и фотокопију 
возачке дозволе и сертификата за возача за транспорт опасног терета, као и фотокопију 
уговора о обављању привремених и повремених посова са возачем чија је возачка дозвола 
достављена. 
„ВОЋАР“ АД доставио је Извод о регистрацији привредног субјекта, Уверење вишег суда у 
Београду за друштво, Уверење Основног суда у Деспотовцу, Уверење Министарства 
финансија Пореска управа Филијала Свилајнац, Уверење Одсека локалне пореске 
администрације Свилајнац, Извештај из казнене евиденције Полицијаска управа у 
Смедереву, доставио је и фотокопију сертификата ИСО 22000. 
Носилац понуде је уредно потписао и попунио модел Уговора, Образац структуре цена, 
трошкове припреме понуде није тражио, уредно је попунио и образац Изјаве о независној 
понуди, као и Образац Изјаве из члана 75. став 2. Закона, као и Образац изјаве о 
прихватању одговорности да ће сносити све последице и штету уколико иста настане 
неодговарајућим и неквалитетним испорученим добрима. 
Комисија је констатовала да је Заједничка понуда понуђача исправна, одговарајућа и 
прихватљива имајући у виду достављене доказе и понуђену зену из понуде. 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума најнижа понуђена цена за доделу 
уговора:  
Заједничка понуда „ТWINOXIDE-RS“ ДОО, „КДС-М“ ДОО и „ВОЋАР“ АД  са Понуђеном 
ценом: 1.601.600,00 динара  без ПДВ-а, односно 1.921.920,00 са ПДВ-ом 
 
9. Понуђач којем се додељује уговор:  
После прегледа понуда Комисија за јавну набавку констатује да су пристигле понуде 
благовремене, да је испуњен услов за доношење Одлуке о додели уговора прописан 
чланом 107. Закона о јавним набавкама и предлаже директору Предузећа да донесе 
Одлуку о додели уговора  Понуђачу  Заједничке понуде „ТWINOXIDE-RS“ ДОО, „КДС-М“ 
ДОО и „ВОЋАР“ АД, заведена под бројем  765, дана 14.04.2016.године у 9,37 часова, за 
Партију 1 Хлор диксид  Матични број   носиоца понуде 20456833,  Пиб носиоца понуде: 
105792211, са понуђеном ценом од  1.601.600,00 динара  без ПДВ-а, односно 1.921.920,00 
са ПДВ-ом. 
Директор ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац је прихватио предлог Комисије за јавну 
набавку о додели уговора, те је на основу законских овлашћења донео Одлуку о додели 
уговора о јавној набавци добара Основне хемикалије за прераду воде, Партија 1 Хлор 
диоксид  додељујући уговор Понуђачу  Заједничке понуде „ТWINOXIDE-RS“ ДОО, „КДС-М“ 
ДОО и „ВОЋАР“ АД, заведена под бројем  765, дана 14.04.2016.године у 9,37 часова, за 
Партију 1 Хлор диксид. 
 
Подизвођач: Понуђача је самостално поднео понуду. 
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 
дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 

ДИРЕКТОР 
                                                                                                      Драгиша Симић 



 

 
 
 


